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TIÊU ĐIỂM HÀNG HÓA THẾ GIỚI NGÀY 03.03
 Giá cao su tại Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung tăng lên mức cao 

nhất trong 8 tháng trở lại đây do giá dầu mạnh lên nhanh chóng kể từ đầu 
năm, trong khi mưa rào tại Thái Lan làm tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung. 
Các nhà sản xuất găng tay cao su có xu hướng dự trữ nguyên liệu thô do 
dự đoán sản lượng từ Thái Lan trong những tháng tới có thể sẽ giảm do thời 
tiết giao mùa.   
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA HÔM NAY
Giá hàng hóa thế giới cao kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine 

leo thang
Giá cả các loại hàng hóa thế giới đang cho thấy những mức kỷ lục mới 

trong vòng một thập kỷ trở lại đây, đặc biệt là những loại hàng hóa liên quan 
đến Nga và Ukraine - hai quốc gia đang xảy ra chiến sự. Sự bất ổn về thị 
trường hàng hóa càng nhân lên nhiều lần khi phương Tây tìm cách cô lập 
Nga thông qua các hệ thống tài chính toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động 
giao thương và xuất nhập khẩu. Các loại hàng hóa chịu tác động mạnh nhất 
là dầu thô, khí đốt tự nhiên, các kim loại và lúa mì.
   Giá dầu thô đã chứng kiến mức tăng lịch sử kể từ tháng 9/2014 đến nay, 

vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào tuần trước khi căng thẳng Nga - Ukraine 
leo thang. Thị trường lo ngại chiến tranh có thể khiến nguồn cung dầu thô 
từ Nga chịu ảnh hưởng khi nước này là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu 
dầu mỏ. Nga cũng là nước cung cấp nguồn cung khí đốt tự nhiên trong top 
3 thế giới. Châu Âu hiện đang phụ thuộc đến gần 40% nguồn cung khí đốt 
nhập khẩu từ Nga. Việc phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt cũng 
đã khiến giá khí đốt tự nhiên tăng gần 18% chỉ trong vòng 5 ngày vừa qua. 
Giá các loại kim loại như nhôm, titan cũng tăng trên 30% so với cùng kỳ 
năm trước.
   Một trong những mặt hàng nông nghiệp chịu tác động tăng giá mạnh từ 

khủng hoảng này là lúa mì. Cả Nga và Ukraine đều là những nước thuộc 
top các quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% tổng 
sản lượng toàn cầu mỗi năm và khoảng 30% lượng lúa mì xuất khẩu mỗi 
năm. Giá lúa mỳ tại Mỹ ghi nhận mức tăng gần 20% trong tuần qua và tăng 
khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.
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